Cookies
Tak jako většina internetových stránek i ty naše používají cookies. Jejich smyslem je usnadnit
a zpříjemnit používání našich stránek.

Co je soubor cookie
Cookie je malé množství dat, které jsou jako soubor odeslány do vašeho počítače (tabletu,
chytrého telefonu) z internetové stránky, kterou právě navštěvujete. V počítači se soubor dat
uloží a při každé další návštěvě webové stránky odešle počítač informaci našemu serveru.
Tento soubor umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili. Zároveň
jsou to právě cookies, díky kterým si můžete uložit svá uživatelská nastavení.

Zpracování cookies
Soubory cookie můžete svobodně vymazat, či rovnou dopředu nastavit prohlížeč tak, aby
přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, snaží-li se vám server cookie
zaslat.
Může se pak ovšem stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou
fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné.
Návštěvou našich stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této
technologie.

Jaké druhy cookies využíváme
Na stránkách www.leadingfarmers.cz používáme dva typy souborů cookie:
 Relační cookie, které jsou automaticky vymazány, jakmile opustíte naše stránky.
Pomáhají během návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.
 Permanentní cookie, které se ukládají a mohou obsahovat anonymní identifikátor
vašeho prohlížeče.
Nicméně ani tyto cookie vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují
přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení (počítač, tablet,
chytrý telefon). Veškerá data jsou anonymní, zejména pro účely statistik používání stránek.

Souhlas s využíváním cookies
Pokud si budete prohlížet webové stránky provozované společností Leading Farmers CZ, a.s.,
IČ 26207214, DIČ CZ26207214 se sídlem Klánovická 485/43, 198 00 Praha 9 a máte ve svém
webovém prohlížeči povoleno ukládání cookies, souhlasíte s tím, že naše společnost bude
zpracovávat záznamy o Vašem chování na těchto stránkách pro účely zachování preferencí
při prohlížení těchto stránek.
Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze
samostatně bez dalšího použít jako identifikátor pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek.
Pokud nechcete, aby náš web záznamy o Vašem chování na těchto stránkách zpracovával,
omezte nebo si zablokujete ukládání cookies v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

